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SA Tallinna Lastehaigla hankeplaan 2022 

 Riigihanke nimetus Hankemenetluse 
liik 

Hankelepingu  
liik 

Hanke 
korraldamise 
eeldatav aeg 

1 Allergiauuringute reaktiivide ostmine koos analüsaatori tasuta rendiga avatud hange  asjad I kvartal 
2 Raamlepingu alusel tellitavad Uneravikeskuse remonditööd avatud hange ehitus I kvartal 
3 Tervise tänav 28 söökla lifti vahetus avatud hange ehitus I kvartal 
4 Koristusteenuse ostmine avatud hange teenus I kvartal 
5 Turvateenuse ostmine avatud hange  teenus I kvartal 
6 Hüübimisfaktorite ostmine avatud hange asjad I kvartal 
7 Kettamassiivi lisakettad avatud hange  asjad II kvartal 
8 Müograafi ostmine avatud hange asjad II kvartal 
9 Köhimisaparaadi ostmine avatud hange asjad II kvartal 
10 Randmepaelte printimise süsteemi soetamine avatud hange asjad II kvartal 
11 Analüsaator ja reagendid hingamisteede ja soolapatogeenide paneelide 

molekulaaruuringute jaoks avatud hange asjad II kvartal 
12 CPAP-i ostmine avatud hange asjad II kvartal 
13 Lülisambakirurgia metallosteosünteesi vahendite ostmine avatud hange asjad II kvartal 
14 Operatsioonilambi ostmine avatud hange asjad II kvartal 
15 Kranioplastika implantaatide ja lisavahendite soetamine avatud hange asjad II kvartal 
16 Baklofeenravipumpade ostmine avatud hange asjad II kvartal 
17 Operatsiooni stardikomplektide ostmine avatud hange  asjad II kvartal 
18 Telefonikeskjaama ostmine/rentimine avatud hange asjad II kvartal 
19 Arvutite ostmine avatud hange asjad II kvartal 
20 Võrgulülitite ostmine  avatud hange asjad II kvartal 
21 Jahutus ja jahutuse keskhaldussüsteem avatud hange asjad II kvartal 
22 EMO projekteerimine avatud hange ehitus II kvartal 
23 Generaatori paigaldamise lahenduse projekteerimine avatud hange ehitus II kvartal 
24 Hügieenipaberi ja -tarvikute ostmine avatud hange asjad II kvartal 
25 Meetme „COVID-19 kriisiks valmisolek ja investeeringud haiglavõrgu avatud hange  teenus II kvartal 
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jätkusuutlikkusse“ projekti administratiivne juhtimine ja hangete 
läbiviimine 

26 Kiirabivormide ostmine avatud hange  asjad II kvartal 
27 Ühekordsete mähkmete ostmine avatud hange  asjad II kvartal 
28 Piimatoodete ostmine avatud hange asjad II kvartal 
29 Bakaalkaupade ostmine  avatud hange  asjad II kvartal 
30 Lihatoodete ostmine avatud hange  asjad II kvartal 
31 Hemodialüüsi aparaadi ostmine avatud hange asjad III kvartal 
32 O2 kontsentraatorite ja hingamist abistavate seadmete soetamine avatud hange asjad III kvartal 
33 Meditsiinilised gaasid avatud hange asjad III kvartal 
34 Enteraalseks toitmiseks mõeldud seadmete ja tarvikute ostmine avatud hange asjad III kvartal 
35 Bioloogiliste ravimite ostmine avatud hange asjad III kvartal 
36 Parenteraalse toidu ostmine avatud hange asjad III kvartal 
37 Kodulehe uuendamine avatud hange teenus III kvartal 
38 Lastehaigla terviklik funktsionaalne arengukava avatud hange teenus III kvartal 
39 Kesklinna Lastepolikliiniku röntgenaparaadi ostmine avatud hange asjad IV kvartal 
40 Radioloogia lokaalse serveri lahenduse ostmine  avatud hange asjad IV kvartal 
41 Koduse peritoneaaldialüüsi lahuste ja tarvikute ostmine avatud hange asjad IV kvartal 
42 

Haigla infosüsteemi LIISA hooldus ja arendus 
väljak-ta läbir-ega 

hange teenus IV kvartal 
43 EMO ehitus avatud hange ehitus IV kvartal 
44 Generaatori paigaldus avatud hange ehitus IV kvartal 
     
 
 

 


